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גיטין דף ל"ה למסקנא

דף ל"ה ע"א
א .הבא ליפרע מנכסי יתומין לא יפרע אלא בשבועה .ואפילו אלמנה הבאה ליפרע
מכתובתה ,לא הקילו חכמים עליה .אלא שנמנעו מלהשביע את האלמנה ,לפי שהיא
טורחת עבור היתומים ומורה היתר לעצמה .ותקנו שתהא נודרת ליתומים כל מה
שירצו וגובה כתובתה .אבל גרושה משביעין אותה.
ב .חומר איסור שבועה אנו למדים ,מהמעשה באדם שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה,
והניחתו בכד של קמח ,ואפאתו בפת ונתנתו לעני ,ונשבעה לבעל הדינר שלא נהנתה
מדינרו כלום .ומת אחד מבניה ,לפי שנשתכרה בו עיסה כעובי הדינר .כששמעו
חכמים בדבר אמרו ,מה זו שהיתה שוגגת כך ,מי שנשבע בשקר על אחת כמה
וכמה.
ג .י"א שלא אמרו שאלמנה אינה נשבעת אלא בבית דין ,אבל מחוץ לבית דין
משביעין אותה .וי"א שגם חוץ לבית דין אין משביעין אותה .ורב לא היה מגבה
כלל כתובה לאלמנה ,שלא השביע אפילו חוץ לבית דין ,ובימיו היו נדרים קלים
בעיניהם ,ואי אפשר לסמוך על נדרה .ואם קפצה ונשבעה ,גובה.

ד .התובעת כתובתה בבית דין ,גם אם לא מגבין לה )כרב שלא היה מגבה
כתובה לאלמנה( ,אין לה מזונות .שלא התנה בעלה לתת לה רק כשהיא אלמנה
בשביל כבודו ,ולא כשגילתה דעתה שרוצה להינשא.
דף ל"ה ע"ב
א .המביא גט בארץ ישראל ואמר ומסכם בפני נכתב ונחתם מועיל .ואם ביומי ניסן או תשרי ,אין צריך לומר למסקנא בפני נכתב ונחתם .ואסור להביא בין לכתחילה ובין בדיעבד.

א .אלמנה שניסת קודם שנדרה על כתובתה ,י"א שמדירין אותה ברבים ,שאינו
יכול להפר .וי"א שאין מדירין אותה ,כי גם נדר ברבים יכול הבעל להפר .אבל
קודם שניסת מדירין אותה ,שאין הבעל מיפר בקודמין.
ב .המתיר נדרו אצל חכם ,י"א שצריך לפרט איך נדר נדר זה ,שמא נדר על דבר
איסור ,כגון אלמנהייעלייגיבויייכתובה ,או שאמר יאסרו עלי וכלו פירות
שבעולם אם אעבור עבירה פלוני ,ובא להתיר את נדרו כדי לעבור את העבירה.
הדף

ה יו מ י

וי"א שאינו צריך ,כי לפעמים יקצר בדיבורו ,והחכם יפר רק על מה שישמע.
ג .כהן הנושא נשים בעבירה ,פסול לעבודה ,עד שידור הנאה .ואם נדר ממנה
ברבים ,שאינו יכול להפר ,עובד גם אם עדיין לא גירשה .ולסובר נדר ברבים יש
לו הפרה ,מדירין אותו על דעת רבים.
ד .הנושא נשים בעבירה ,פסול לעבודה ,עד הדף שידור הנאה ,וביומי ניסן
ותשרי ,למסקנא אסור להעבירו ,כי אין אדם רוצה שיעשו בפעולתו.
*******
ה .נדר שהודר ברבים למסקנא אין לו הפרה וי"א שיש לו אבל אסור להעבירו לאחר .
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